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Man skal have et godt helbred for at være syg !
Man skal have et godt helbred for at have sclerose !

Uanset alder, køn eller uddannelsesmæssigt eller erhvervserfaring man har – så kommer man ud i nogle 
rigtig rigtig hårde situationer når man får sclerose diagnosen.

En ting er – at nu bliver hele livet vendt på hovedet.
Man er eksistentielt sat i hjørnet, man ved simpelthen ikke sit leverende råd – men ved ikke, og det er det 
værste – hvad fremtiden nu bringer !!

Uvisheden – uvisheden !

Der er faktisk ingen forskel på den uvished man havde før diagnosen – men dengang der fyldte det ingenting 
– dengang der vidste man jo at fremtiden så godt ud (på et eller andet plan). Der var ingen bekymring af 
alvorlig karakter (jeg ved god man ikke helt kan generalisere)

Men nu – skal man pludselig leve med at uvisheden viser sit grimme ansigt. Nu er det blevet alvor !
Nu ved man – det er altså usikkert. Og ser man meget nøgternt på statistikken, så ser fremtiden altså lidt 
mere overskyet ud med sclerosen i tasken.

Uvisheden har bragt mange forskere på randen af galskab … fordi vi alle er opvokset med at det man har i 
hånden det kan man se og det kan man tro på … men nu hvor man skal til at leve med at man altså ikke ved 
ret meget (som virkeligheden jo er for ALLE mennesker) – så skal man til at tænke anderledes 

Se – nu kan man blive bange og få frygt – eller man kan sige til sig selv – der er ingen forskel fra før og nu … 
bortset fra at jeg ved nu – at jeg skal huske at leve livet ! … og det smager bedst med et positivt og glad liv.

Det gamle ordsprog – smil og verden smiler til dig eller som Victor Borge sagde det – den korteste afstand 
imellem to mennesker er smilet

Kim G.

Velkommen
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Bliv medlem af foreningen Sclerose.info

Sclerose.info blev stiftet I 2002, og har siden arbejdet 
med information om sclerose, om at leve med 
sygdomme sclerose.

Sclerose.info ønsker at der er mere og øget 
information omkring sclerose, for med øget 
information og viden om sygdomme bliver det 
nemmere at leve med sclerose.

… det handler om at leve

http://sclerose.info/medlemskabpriser/
http://www.sclerose.info/
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Indlæg

I starten af maj, lavede Maggie Isager et indlæg i Sclerose.info Facebook gruppen som var:

Er gal og mega ked af det, hvad der skulle være en god tur til stranden, blev til et helvede, sidste 
år, kunne jeg gå i sandet, bade og bare hygge hele sommeren og NU kan jeg ikke en skid, ikke en 
gang gå i sandet og vide at det er slut for resten af mit liv, har fuldstændig ødelagt mig indeni, jeg 
ved virkelig ikke hvad fanden, jeg skal stille op med mit l.... liv, hader at være blevet så 
handicappet, på så forbandet kort tid

Det fik mig til at gribe tastaturet med det samme – for det er jo hyppigt at der kommer reaktion 
fra kroppen når forsommeren kommer, og i år har den været meget mere varm og fremtonende 
end normalt. 

Så ….. lad os lige kaste os alle sammen på stranden.
Forsommeren kom med store hastige skridt – temperaturen tornede op – solen smilede med sine 
brændende stråler. På med badebukser/bikini og afsted.

Og så kan man meget let få oplevelsen af at alt er blevet meget værre end sidste år, fordi 
kroppen simpelthen ikke er klar. Det er gået for hurtigt.

Kroppen skal bruge dage/uger på stille og roligt at vende sig til at være i sol og varme.
Ellers er risikoen meget stor for at kroppen reagere kraftigt (man får det dårligt, man bliver sløv, 
ens symptomer bliver forværet) Når kroppen bliver varm så forøges dine symptomer, dit centrale 
nervesystem bliver ophedet (overophedet) – resultat, du får det skidt.

http://www.sclerose.info/
https://www.facebook.com/groups/sclerose.info/
https://www.facebook.com/groups/sclerose.info/
https://www.facebook.com/groups/sclerose.info/
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Indlæg

Brug nogle dage på at vende kroppen. I stedet for at tilbringe 2 timer i solen eller mere – så start 
med 30 minutter – find skygge – og du vil fornemme at kroppen blev sløv, men den så vender 
tilbage til almindelig tilstand. Så kan du tage 30 min mere, men HUSK – hvis du gør det for mange 
gange så kan kroppen reagere negativt, få hovedpine osv. (og det er kun få du kan de første 
dage) 
Respekter din krop for dit eget bedste.
Og kroppen er klog – den reagere på en tilstand som er anderledes end den kender (årstiderne) –
og ved at gå i slowmotion (lukke lidt ned) – så beskytter kroppen dig (måske lidt underligt at 
forstå, men kroppen forsvarer dig)

Og lige nu hvor vi er på stranden – så HUSK for pokker !!! (jeg råber lige !!!)

• Solcreme – og lad være med en faktor 4 altså !
• VAND – drik vand vand vand. Når du drikker vand passer du på din krop (hold

dig fra alkoholiske drikke det har INGEN positiv effekt og skader kun din krop)
• SKYGGE – sørg for at du er i nærheden af skygge. Bevæg dig ind i skyggen 

hyppigt – pas på din krop !
• Du kan evt. have en lille spray stående med vand i, som du gentagne gange sprøjter

henover dine håndled, ankler, nakke, dine arme og ben. Det køler dejligt

HVIS DU FÅR DET DÅRLIGT – det som normalt betegnes som solstik eller en solstik lignende 
tilstand – så sørg for med det samme at nedkøl dine håndled og dine ankler (og evt. din nakke) Et 
stykke stof som du putter vand på – masser af vand – og put på som omslag. Skift dem eller hæld 
mere vand over meget hyppigt. Når din krop begynder at fungere igen – så søg indenfor og slap 
af på sofaen. Du vil ganske givet for en reaktion, og føle du har det dårligt, hovedpine, træt. Det 
tager noget tid. Drik masser af vand

NYD nu sommeren – nyd det gode vejr – men huske at passe på dig selv og din krop 

Sommer og sol giver generelt øget livskvalitet og bedre humør, så det gælder om at få gode 
oplevelser.

Slutteligt omkring sol og sommer – det er vigtigt at huske at vi alle sammen reagere anderledes 
overfor sol og sommer og varme end andre. Der er INGEN facitliste desværre. Det ville så meget 
nemmere ville det ikke ? … 
Men sådan er det jo med sclerosen – uforudsigelig og der er ikke 2 ens scleroseramte 

// Kim Gelser

http://www.sclerose.info/
https://www.facebook.com/groups/sclerose.info/
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Meld dig ind I Sclerose.info

Som medlem af Sclerose.info kan du 
opnå rabat på dit ophold I Spanien. Du 
kan ligeledes som medlem opnå rabat på 
øvrige arrangementer som Sclerose.info 
arranger eller er medarrangør på.

Meld dig ind i Sclerose.info !

Medlemmer og medlemskab af foreningen Sclerose.info er vigtigt.

I 2003 åbnede Sclerose.info op for medlemskab af foreningen – men pga. masser af politisk fnidder stod 
hele medlemsafdelingen stille til 2016 hvor foreningen igen åbnede op for medlemskab.

Meld dig ind i Sclerose.info ! … bliv en del af det sammenhold og fællesskab som vi her.

Som ikke-medlem har du mere eller mindre de samme fordele som medlemmer og dette er fordi det 
altid har været Sclerose.infos holdning at man same medlem og ikke-medlem skal have samme 
muligheder. MEN – det ændre sig stille og roligt.
Der vil blive flere tilbud for medlemmer – det kan være deltagelse i arrangementer eller det kan være 
køb af de ting som vi begynder at sælge i 2018

Som medlem af vores Facebook gruppen har du kunne se og føle den måde som foreningen er på –
vores menneskelige indsigt og forståelse. Sådan har det altid været for Sclerose.info.
De fleste af os der arbejder i og for foreningen er scleroseramte.

Sclerose.info er for de scleroseramte … vi ønsker igennem vores information både til dig som 
scleroseramt og til befolkningen at gøre det nemmere at leve med sclerose.info
Information giver bedre og bredere forståelse 

Det er mennesket – den scleroseramte og dennes pårørende der er i fokus ! 

Vi har 3 forskellige medlemskaber, dette for at sikre at du finder det som passer dig.
Enkeltperson (der er rabat for førtidspensionister og studerende)
Familie medlemskab
Virksomhedsmedlemskab

Meld dig ind i Sclerose.info og bak op om det informationsarbejde vi laver.

Meld dig ind her - tryk

https://www.facebook.com/groups/sclerose.info/
http://www.sclerose.info/
http://www.sclerose.info/
http://sclerose.info/medlemskabpriser/
http://sclerose.info/medlemskabpriser/
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Hospital besøg

Hospital besøg / klinikken

Når man nu sidder der hjemme og snakker med sin(e) pårørende så er det nemt nok at huske det hele.
Jeg skal spørge om dit eller dat – jeg skal lige huske at spørge sygeplejersken om ….
Men når man sidder der overfor en meget travl læge – så sker der mange det at man hverken kan huske 
eller også føler man ikke der er tid til det.

Sclerose.info har igennem mange år prøvet at give gode råd til hvad man kan spørge om – hvordan man 
kan/skal huske – skrive ned osv. osv.

Nu er vi i gang med at lave en liste over emner du kan spørge om. Ikke bare en huskeliste – men en 
inspirationsliste.

Vi vil meget gerne have dit input af enhver art.

Fortæl om dit besøg – fortæl hvad du gør, tænker, synes.
Al information er vigtig – for det er med til at gøre at vi kan lave en endnu bedre arbejde

Skriv en e-mail til admin@sclerose.info eller til kim i Facebook gruppen

Facebookgruppen

http://www.sclerose.info/
http://www.sclerose.info/
mailto:admin@sclerose.info
https://www.facebook.com/groups/sclerose.info/
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Positivitet

Positiv indstilling til livet! 

Jeg har fået lysten til at fortælle min egen historie og oplevelse for de sidste måneder.
Normalt, så fortæller jeg ikke for meget om mig selv, min person, min situation. Jeg deler gerne 
oplevelser og følelser omkring livet, sclerose, synspunkter og deler gerne den erfaring som jeg har fået 
omkring livet, livet med sclerose

Men … 2018 – har været et meget turbulente år for mig.

….. Jeg slår lige et stort slag for den positive indstilling.
Livet er sgu dejligt!
Jeg nyder livet.
Jeg synes faktisk at min sky-kaffe hernede i Spanien smager sådan lidt ekstra godt.
Jeg kigger på koppen … hmmmm … det gør den.
Jeg har lige fået min typiske spanske morgenmad – brød med olie og pureret tomat.
KL er 10.30 – solen varmer. Jeg skal lige side en halvtimes tid i solen, så om på den anden side af bordet i 
skygge og køle ned.
Det er min faste restaurant på stranden – Jose, tjeneren passere og slår mig på skulderen med sit store 
smil …. ”Que passa Kim” …
Jeg har min faste plads …. Faste bord. Helt i den ene ende af udendørsserveringen.
En del mennesker, går langs siden af restauranten og videre på stranden og de strandstole som 
restauranten udlejer, og fordi jeg sidder helt for enden, går nogle af dem bagom mig.

For mig indeni – der er det at sidde og kigge udover middelhavet vidunderligt.
Min sjæl nyder det. Jeg skal faktisk huske på at både flytte mig i skygge, og huske at jeg ikke har tid til at 
sidde der hele dagen. 

http://www.sclerose.info/
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Positivitet

Dem der kender mig, ved at jeg i rigtig mange år har 
trænet mere eller mindre hver dag. Morgen træning.
Det har jeg ikke kunnet i 2018.
Det har bare gjort det værre … 
Skruen har været ondt …

Bag mig kommer der et ældre ægtepar gående. 
Konen skubber en tom kørestol, manden kommer bagefter 
meget langsomt med krykkestokke. De bevæger sig ned til 
de første strandstole og sætter sig. Manden ser ikke ud som 
om det er hans ide at de skal sole sig – men ingen tvivl om 
at konen er klar på noget brunende solstråler.

Jeg smiler lidt indvendigt.
Der var engang jeg kunne slikke sol, så selv solen synes nu er 
det da nok det der!
Nu – der kan jeg ikke mere. Ikke at jeg ikke elsker solen – men 
min krop kan ikke klare at bliver overophedet. Jeg bliver mega 
mega sløv. Mine ben vil ikke hvis jeg tager timevis sol.
Men … det er bare at ændre lidt på mønstrene så er alt fint.

Jeg kigger ud på et skib der sejler forbi langt væk – og så går jeg i positiv træning. Jeg tænker tilbage på 
dagen før. Jeg huske på først en god ting der skete. Jeg fokusere på det – jeg husker de små følelser.
Det var min yngste søn, der gav mig et knus – men et af de der knus der smelter ned i tæerne.
Du er sej far sagde han.

Tankerne flakker – for det kan man ikke gøre for.
Jeg skubber til de to krykkestokke jeg har stående.
2018 … har været ond ved mig.
Jeg sluttede 2017 med et par angreb – og startede 2018 men 
endnu et … og et smerte helvede i min en hofte der gjorde at 
jeg gik fra at gå uden hjælpemidler, til 2 krykkestokke, og burde 
nok have købt en rollator.

Jeg hader hjælpemidler!! – men det er bedre at bruge dem end
bevist at lade være, for kampen med kroppen uden hjælp, 
den er der kæmperisiko for at man taber.
Og nu efter så mange år med sclerose, der ved jeg at man ikke 
frygte at bruge hjælpemidler, og at det lukker munden eller 
får folk på andre tanker end de fordømmende alkoholiske 

Jeg har skiftet medicin i slutningen af 2017 – og det virker som 
om at den nye medicin ikke har hjulpet – og at min sclerose 
har sparket mig bagi.
Siden marts pga. hofte og smerte har jeg været igennem 
utallige undersøgelser og skanninger, for at sikre at dette ikke 
skyldes sclerose – medicin – for meget prednison igennem de 
24 år med sclerose – syre i led osv. osv. 

http://www.sclerose.info/
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Positivitet

Min læge turde i et par måneder ikke behandle for et angreb har var sikker på jeg havde. Jeg blev bare 
dårligere og dårligere.
Dem der kender mig, ved at jeg i rigtig mange år har trænet mere eller mindre hver dag. Morgen 
træning.
Det har jeg ikke kunnet i 2018.
Det har bare gjort det værre … 
Skruen har været ondt …

I sidste uge – startede jeg med behandling for et (laaaaangt) angreb...
Og på 3 dage gik jeg fra at jeg ikke kunne bevæge mig uden smerte til acceptabelt … det går frem.

Men selvom det har været svært – nærmest umuligt – så har jeg de fleste dage været på min 
strandrestaurant. 
Jeg har gået en tur på vejen. Og i stedet for at fokusere på smerten ved at bevæge sig, har jeg tit smilet 
lidt af, at hvis der kommer en parkeringsvagt eller en hund, tisser den op af mig fordi jeg er så langsom at 
den tror jeg er et skilt.
Og når jeg sætter mig efter en gåtur om det så er 400 meter, 100 meter eller bare 50 meter på min 
restaurant og Jose bringer mig min kaffe – så lever min sjæl.
Jeg nyder livet.

Hvordan kan du gøre det har et par venner spurgt … Hvordan kan du forblive og være positiv ….
Og  jeg vil ikke lyde dum smart – og jeg ved at mange har nogle trælse dage – og min verden og liv er 
anderledes end alle andre (vi er alle forskellige!) 
Men jeg gør det – jeg tvinger mine ben – og jeg tvinger mit humør – jeg tænker positivt – fordi jeg vælger 
at gøre det !!

Der er dage – og i 2018 har der været rigtig rigtig mange hvor jeg skulle grave meget meget dybt for at 
finde de positive oplevelser.
Men uanset hvor små de er – så er de der. Man skal bare grave 
Og når nu tankerne vakler og realiteten sparker ind om smerte, eller ”for fanden da også” … så tvinger 
jeg mine tanker tilbage

Tit – meget tit – takker jeg Arne Nielsson. Det gør jeg faktisk.
For år siden, ved et af de første arrangementer Sclerose.info brugte Arne 
Nielsson, der sagde Arne til mig. ”Kim, hvis du vil være god til at spille 
fodbold, så bliver du jo nød til at træner hele tiden, ikke?”
Sådan er det også hvis du vil være god til at være positiv!

Jeg kan huske ligeså tydeligt at jeg tænkte …. Aaaaahhhh, det er sgu for nemt at sige.
Men jeg tænkte også da jeg så Arne skrev sin første bog ”Viljen til sejr”, der troede der handlede om en 
gammel sportsmand, der ville sige at hvis jeg spiste rugbrødsskorper og drak vand fra Gentofte Sø, så 
ville jeg kunne lykkes i livet – have jern vilje. Kom nuuuuuuuuuuuuuu!!!

Udsigten fra min kaffeplads en
dejlig torsdag morgen.
Indre ro ….

http://www.sclerose.info/
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Positivitet

Som med bogen – som med træning af positivitet, er jeg blevet gjort til skamme

Det virker !!
Tak Arne – du har gjort den største forskel i mit liv.
Det virker !!
Det er ikke nemt – men det virker.
Skub dårlige tanker væk – tving dig selv til gode og positive tanker uanset din situation, uanset hvordan 
din sclerose er, hvor fysisk du er presset, eller kognitivt, mentalt – hvis du fokusere på en eller flere gode 
oplevelser eller følelser, så bliver du i bedre humør.

Der har været dage hvor min dag var så sort – at det eneste jeg kunne tænke var at se Arne for mig, der 
ville sige – Nu skal du fortælle din krop eller dit sind hvad det skal gøre – ikke hvad der ikke skal ske. Sig 
til dig selv du er glad. Sig til dig selv livet er godt. Det er jo ikke så svært !!
Så kan jeg i den tragiske situation af smerter og øv – ikke lade være med at smile.
Jamen – livet er dejligt !!
Kaffen smager godt – det gør den virkelig
Min søns knus
Min dejlige kone, og kærligheden uanset hvordan jeg har det
Min mor stoppede med at ryge efter 30 år – fordi hun ville – og jeg hjalp hende igennem nogle svære 
perioder
Jose viser mig billeder af hans to børn stolt. De er mit liv siger han. Jeg kan lide ham, han kan lide mig, 
han giver sig tid til at vise billeder af hans børn fordi han er stolt og glad. Det kan da ikke andet end at 
smitte … og positivt – han kan lide mig

Min sjæl og mit sind elsker det….

Der er så mange – om det er små eller store ting, store eller små oplevelser, følelser, der er positive.
Grav og find dem. Mærk dem og mærk hvordan du efter nogle dage/uger der bliver det nemmere og 
hurtigere at fokuser på det.
Du træner og du bliver bedre.
Du bliver mere positiv – og så bliver det uanset din situation nemmere at leve med sclerosen.

”Jeg har før opfordret alle til at tænke mere positivt –
at leve mere positivt – nu er det tid til at gøre det igen”

http://www.sclerose.info/
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Positivitet

Bruger du tid på at søge rundt på internettet for emner der er relateret til sclerose ?
Læser du nyheder om sclerose forskellige steder på nettet ?
Vi vil rigtig gerne bruge din hjælp til at hente nyheder ind – artikler - der omhandler sclerose 
eller sclerose relateret.
Er du interesseret i at vide mere send en e-mail til admin@sclerose.info
// Admin

Søg for Sclerose.info

Jeg har før opfordret alle til at tænke mere positivt – at leve mere positivt – nu er det tid igen

PRØV – at sætte dig ned i 10 minutter hvor der er ro og du kan koncentrere dig – og tænk på positiv(e) 
oplevelse(r).
Øv dig – gør det hver dag i en uge.
Ugen efter – der gør du det i 15 minutter
Føl hvordan din dag begynder at blive mere smilende

HUSK – kroppen vil ganske givet reagere negativt.
Du vil sidde og tænke … han ved sgu ikke hvad han snakker om !
Det er åndsvagt det her!
Der er intet positivt!
Hvem fanden tror han at han er … han kender ikke mit liv!

Dette er et helt almindeligt reaktionsmønster – fordi din krop og sjæl og mentale del er blevet vandt til at 
du tænker anderledes. Derfor reagere den!
Bare giv mig skylden :-) … bare du hele tiden prøver at få tankerne positive.

God arbejdsløst – og ALLE er velkomne til at skrive til mig direkte på kim@sclerose.info
Lad 2018 blive endnu mere positiv :-) 

Kim G.

http://www.sclerose.info/
https://www.facebook.com/groups/sclerose.info/
mailto:admin@sclerose.info
mailto:kim@sclerose.info
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De 1000 ansigter

Sclerose.info har de sidste 5 år bragt historier og baggrund
om os scleroseramte. Historierne bringes ud fra nogle ens 
spørgsmål, for at vi scleroseramte selv kan se hvor mange 
forskellige ansigter sclerosen har, og meget vigtigt – du er 
Ikke alene.

Navn: Birthe Birk
Alder: 70
Bor i: Helsingør
Diagnose: sekundær progressive sclerose
Behandling: ingen

Hvad var de 1. symptomer?
Dropfod i 1974.

Hvorfor har du valgt denne behandling? 
Jeg har ikke fået tilbudt nogen behandling

Tager du alternativ medicin eller behandling – hvorfor – hvad hjælper det dig? 
Jeg tager D vitamin, EPA GLA+, magnesium. Det er jeg anbefalet af en læge.

Hvor mange gange er du blevet scannet siden du fik din diagnose – og hvornår blev du sidst scannet?
2002 sidste gang, 2004 fik jeg også først diagnosen på skrift.

Hvad er dit ynglings citat eller slogan? 
”Jeg har en sygdom men jeg er ikke syg”

Hvad lavede du inden diagnosen-og hvad laver du nu/også gerne fritidsinteresser? 
Jeg var bogholder, dyrkede gymnastik , og løb i atletikklubben.

Hvordan er du som person og menneske i dag? 
Jeg er glad og positiv, har et godt liv.

Har du ændret dig efter diagnosen og på hvilken måde? 
Jeg går ikke så godt og langt.

Har du temperament… og hvad gør det for dig – både positivt og negativt? 
Jeg mener at jeg er meget afslappet i forhold til min familie og venner, ikke mindst mine 4 børnebørn.

Bithe Birk

http://www.sclerose.info/
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De 1000 ansigter

Hvordan har din omgangskreds taklet, at du har fået sclerose? 
Det tog lang tid før de fattede det, men nu er de søde og hjælpsomme.

Hader du din sclerose ? 
Næ, det er da ærgerligt, men nu har jeg det jo ☺

Hvad er det værste symptom eller bivirkning ved din sclerose? 
Og hvordan påvirker det din hverdag? 
Jeg har desværre nervesmerter i mine ben, HVER dag. Jeg får nu 
cannabis  CBD og THC til at hjælpe mig. Det tager smerterne så jeg 
sover rigtig godt om natten.

Lever du efter sclerose principperne? Og kan du mærke en forskel 
på før og efter? 
Jeg kan godt mærke når jeg spiser for usundt, så jeg prøver at spise 
fisk, kylling og grønt.

Hvad har din sclerose givet dig af gode oplevelser?  
Må sige jeg har oplevet meget ved god træning på Montebello i 
Spanien, og på sclerosehospitalet i Ry, fået dejlige venskaber begge
steder.

Hvordan har du det med træning? Kan du mærke en positiv effekt, 
eller føler du det er et nødvendigt onde? 
Jeg går til holdtræning, det er godt for mig, og individuel behandling. 
Det er jeg glad for.

Livet har så mange farver….hvad var din farve før du fik sclerose og 
hvad er den nu? 
Før marineblå, hvid og rød…..nu glade farver pink, lime og turkis.

Nåh…..men hvad er det bedste ved at have sclerose…? 
Det bedste, det er jo ikke noget man dør af.

Hvad er din holdning til den måde politikkerne ser på ”os
scleroseramte”?
Jeg har kun stødt på problemer meget få gange.

Har du et godt råd til nydiagnosticerede? 
Ta’ det roligt, lyt til din krop, du kan sagtens have et godt liv på trods 
af sclerosen.

Har du et godt råd til os andre med sclerose? 
Prøv at være positiv og lys i sindet.

Hvor er du om 5 år? 
Her hvor jeg er nu, jeg går stadig med krykkestok. 

Hvad syntes du om det job sclerose.info laver? 
Det er spændende læsestof for os andre, god debat.

Hvad er din største drøm? 
En tur med HURTIGRUTEN, TIL Norge ☺

http://www.sclerose.info/
http://www.sclerose.info/


WWW.SCLEROSE.INFO 15

De 1000 ansigter

Slutteligt fortæl lidt om dig selv og dit liv indtil nu?

Jeg fik mit 1. attak lige efter fødsel af vores første barn i 1973, en 
dropfod, Det tog man sig ikke af. 
Mit næste attak kom da jeg havde født vores 2. barn i 1976, igen 
en dropfod. Det tog man sig heller ikke af.
Så først i 1988 fik jeg et stort attak, jeg blev føleforstyret fra under 
bryster og nedefter, så blev jeg indlagt til undersøgelse for alverden, 
hjernesvulst, borelia jeg blev scannet ingen hjernesvulst, blev 
røntgenfotograferet med kontrast, fik rygmarvsprøve, man fandt 
ikke noget, og kaldte det Neopathia (unavngiven 
rygmarvsbetændelse). Der var en overlæge der spurgte hvad det 
værste jeg ku’ fejle, jeg sagde det var kræft, det kan man jo dø af. 
Har du tænkt på sclerose spurgte hun så, idet hun gik,jeg fik et 
chok. Jeg skulle hjem til weekend 
Min mand 0g jeg fik en samtale med en anden overlæge om 
mandagen, han sagde at de ikke kunne sige om det var sclerose.
Så gik der nogle år, hvor jeg kom til at trækker på højre ben, dårlig 
balance osv. Jeg kom til genoptræning på Esbønderup sygehus 
flere gange, med godt resultat.

I 1992 kom der endnu et attak, hvor jeg overhovedet ikke kunne føle mit underliv og mine ben, der blev jeg 
scannet igen, og fik rygmarvsprøve men fik ingen diagnoge.
Det gik stadig lidt ned af bakke med højre side fra livet og ned.

I 2003 kom jeg til kontrol på scleroseambulatoriet som jeg plejede hvert år siden 1988, der var en læge der 
sagde jeg havde sclerose. Jeg fik så kopier af hele min journal, der stod hele tiden med mistanke om sclerose.
Først i 2004 fik jeg det på skrift, men der vidste jeg det godt. Jeg har altid gået til fysioterapeut (vederlagsfri) 
på hold og individuelt.
Senere har jeg været på Montebello i Spanien, en fantastisk træning, været på Haslev 1 gang og Ry flere 
gange.
Jeg har det rimeligt, har en god mand, der hjælper med det jeg ikke selv kan klare.
Familie og venner der er utrolig hjælpsomme.
Jeg har en el-crosser, og rollator (som jeg har fået af kommunen) har diverse hjælpemidler indendørs.
I 2013 faldt jeg gennem en glasdør, skar sener, nerver og pulsåre over, mistede meget blod, men en dygtig 
håndkirurg hjælp mig, min højre hånd er nu nerveskadet, kan ikke bruges til ret meget, men jeg klarer mig, 
går til syning ☺ efter ulykken sad jeg i kørestol i 4 måneder, men er kommet på benene igen.
Vi rejser 2 gange om året ned til Fuerteventura, der går jeg ture på strandpromenaden, det er bare så dejligt.

Vi har en motorsejler, som vi sejler på sommerferie i, havet er et skønt alternativ, til ro og fred.

I det store og hele har jeg et godt liv, omgivet af dejlige mennesker.

// Admin
.

http://www.sclerose.info/
http://www.sclerose.info/
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Et par nyheder fra verden ….

NIH researchers develop new tool to better understand brain disorders
A new tool developed by researchers at the National Institutes of Health has determined, for the first time, 
how two distinct sets of neurons in the mouse brain work together to control movement. The method, called 
spectrally resolved fiber photometry (SRFP), can be used to measure the activity of these neuron groups in 
both healthy mice and those with brain disease. The scientists plan to use the technique to better understand 
what goes wrong in neurological disorders, such as Parkinson's disease (PD). The study appeared online May 3 
in the journal Neuron.

Physical and mental benefits of swimming
Swimming is an exercise for people of all ages. It can be easy and inexpensive, and a person can go at their 
own pace. Swimming helps a person to get or stay in shape, but the benefits also extend to mental health.

What causes multiple sclerosis? Landmark study finds clue
Multiple sclerosis can cause debilitating fatigue, vision problems, impaired balance and coordination, and 
muscle stiffness. It is usually disabling, and its causes have not yet been clearly identified.

Multiple sclerosis: Have researchers found a key to prevention?
A potential new therapeutic target for multiple sclerosis has now been identified in a new study conducted by 
researchers at the University of Alberta and McGill University, both in Canada. The results are published in the 
journal JCI Insight.
Multiple sclerosis: Have researchers found a key to prevention?

Could a sunny climate prevent MS?
Multiple sclerosis is an autoimmune disease wherein the immune system turns against healthy cells in the 
central nervous system, attacking myelin, or the "coating" around nerve cells. Scientists now investigate a key 
factor that may influence the chance of developing this condition.
Could a sunny climate prevent MS? 

Could eating more fish lower MS risk?
A new study from Kaiser Permanente investigates whether or not certain nutritional changes — specifically, 
eating more fish and taking omega-3 supplements — could decrease the risk of multiple sclerosis.
Could eating more fish lower MS risk?

http://www.sclerose.info/
http://www.sclerose.info/
https://www.news-medical.net/news/20180514/NIH-researchers-develop-new-tool-to-better-understand-brain-disorders.aspx
https://www.medicalnewstoday.com/articles/321496.php
https://www.medicalnewstoday.com/articles/321819.php
http://sclerose.info/multiple-sclerosis-have-researchers-found-a-key-to-prevention/
https://www.medicalnewstoday.com/articles/321206.php
http://sclerose.info/could-a-sunny-climate-prevent-ms/
https://www.medicalnewstoday.com/articles/321139.php
http://sclerose.info/could-eating-more-fish-lower-ms-risk/
https://www.medicalnewstoday.com/articles/321075.php
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Annonce

http://www.msguiden.dk/
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Hjælp Sclerose.info

Vi har brug for nogle af jer der har lyst til at skrive
Til brug for artikler – det skrevne ord – til vores PDF magasin, hjemmesiden og 
facebookgruppen, har vi brug for jer der kan skrive.

Vores admin, både på Facebook, redaktionen på PDF bladet, og til hjemmeside hr travlt.
Samtidig vil vi gerne have friske øjne og ord – så hvis du har lyst til at skrive for/med 
Sclerose.info så ret henvendelse til Kim herinde i Facebook eller på mail 
kim@sclerose.info
Du kan skrive om din egen situation – din egen sygdom eller til dig som er pårørende, 
om dit syn og tanker.
Du kan skrive om emner som vi som foreningen Sclerose.info arbejder med, som f.eks. 
kognition. Kognition behøver ikke være om dig selv (det kan det godt være), men det 
kan også være at du søger om kognition på nettet, laver din(e) egne undersøgelser eller 
lignende.
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Digt af Paul-Erik Kirkegaard

Så  ansigter.
Undredes, spørgende!

Vi mødtes.
Du er så smuk.

Engel. 
Her sidder jeg.

Mødtes med - spørg ikke hvem .
På den der plet.

Skæbnens plet, måske.
Den plet hvor “det” sker?

Mødte flere kendisserne selv.
Flere end flest.

Skæbne, gjorde ondt.
Sådan.

Ser solen stå op.
Serengeti, falder til ro.

Slåes ihjel og ædes.
Ubegribeligt!

Selv er jeg blevet grøntsag. 
Vegetar!

Sådan lige for et øjeblik.
Orker ikke kampen.

Måske!
Overgivelse.

Syn, krop og kontrol, mindre smerte!
Bare lidt frihed, engang imellem, for et kort øjeblik.

I satans guder, tak for hjælpen! !!
Lange nudler.

Japan, Her må jeg slurpe dem, med lyd.
Hvad ellers.?

No kebab.
Ubegribeligt forvirrende, smukke mennesker.

Vidunderlige.
Hvorfor giver 2 plus 2 fire?

Det skal give fem eller flere.
Rejsende langt.

Smertende, ødelæggende sygdom.
Optimismen, sejrende sejl.

Vinder til sidst. 
Engang. 

Ventende.
Sorte smukke grenes optimisme.

Vidunderlige forår.
Forrygende livsglæde  til trods.

Den satans sygdom.
Foråret hænger i vinters sorte grene.

Der er varme derude.
Vi vinder - trods  modgang - til sidst :)

Håbets sejr, trods modgang. 
- Tror jeg –

af Paul-Erik Kirkegaard

http://www.sclerose.info/
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Om foreningen Sclerose.info

Om foreningen Sclerose.info
www.sclerose.info
Mail: admin@sclerose.info
Sclerose.info er en forening stiftet i september 2002.

Formål:
"Foreningens formål er at udbrede kendskabet til og forståelsen af sclerose og sygdommens
indvirkninger for 
herigennem at forbedre vilkår og muligheder for scleroseramte og deres pårørende i Danmark.
Herudover er det Sclerose.infos mål til stadighed at formidle den nyeste information om 
sygdommen, dens 
indvirkninger, forskning i behandlingsmetoder og pleje for herigennem at forbedre de 
scleroseramtes muligheder
for at tage bedre stilling til sygdom, behandling, fremtidig tilværelse og generel situation".

Foreningens har nogle vigtige grundholdninger, som er:
"...det handler om at leve"
Det er meget vigtigt, at vi øger det menneskelige i debatten omkring sclerose.
Alle der har sclerose ved, hvor vigtigt det er, at det menneskelige kommer med. Scleroseramte er
ikke blot en gruppe
syge mennesker, men mennesker med hver deres individuelle historie.

"Patientens eget valg"
Vi mener, at man skal give de scleroseramte al relevant information for at de derefter selv kan
træffe deres egne valg.
Vi mener naturligvis, at man skal stille spørgsmål og søge råd og vejledning. Dette gøres bedst, 
hvis man har et udgangspunkt - en viden at basere sine spørgsmål på.
Vi mener, at information og viden vil kunne øge ens handledygtighed og beslutsomhed, og 
derved forbedres den scleroseramtes kår.

"Du er ikke begrænset selvom du har sclerose"
Når man får sclerose, sker der en masse ikke mindst mentalt.
Vi mener, at det er vigtigt at få budskabet om at du ikke er begrænset ud til folk. Mulighederne
er stadig mangfoldige og store. Det kan være man skal gå en anden vej for at nå dem eller se nye
muligheder vokse frem.

Sclerose.info arbejder med andre ord for den scleroseramte og de pårørende.
Vi har valgt, at det skal ske i en positiv ånd og stemning, for selvom det er meget alvorligt, skal
man stadig kunne være glad og positiv, og livet er stadig sprudlende.

Sclerose.info
...det handler om at leve

http://www.sclerose.info/
https://www.facebook.com/groups/sclerose.info/
mailto:admin@sclerose.info
http://www.sclerose.info/


En hurtig hilsen fra Jonas til os alle.

Jukeboxen har teknisk nedsmeltning – og Jonas beklager med bøjet hovedet at der 
ingen plader / ord kommer i denne måned.

”Kortslutning – nedsmeltning – pladerod – ledninger man falder i og solen der smiler, 
jeg kan simpelthen ikke skriver før starten af juni.”

Jonas
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Jonas Jukebox

https://www.facebook.com/groups/sclerose.info/


Så er Sclerose.info kommet på YouTube !!

Kom og følg os … der er ikke så meget endnu 

https://www.youtube.com/channel/UCx8QbVuSTWrA6_mG-
wJ8gPw
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Webinar

https://www.youtube.com/channel/UCx8QbVuSTWrA6_mG-wJ8gPw
http://www.sclerose.info/
https://www.facebook.com/groups/sclerose.info/
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Din læge

Hvem er din læge ? – din
ankerlæge – ham/hende der
kender dig og kender dit forløb

10 år siden da jeg blev 
behandlet i Danmark da 
havde jeg en ankerlæge.
Man forsøgte altid at jeg så 
min ankerlæge (ham jeg 
kaldte MIN læge) hver anden 
gang jeg var til undersøgelse.

Det var en regel man havde 
dengang – jeg tror ikke det var 
lov … (dengang)

Som scleroseramt var det rart 
ikke ALTID at skulle se et nyt 
ansigt – en ny læge – forklare 
de samme og samme ting.

Din læge !

Som en god bekendt engang sagde til mig da fortalte at jeg har sclerose… aahhh, du er 
medlem af foreningen ”Mød nye mennesker altid”
Det er sjovt ☺ … men i virkelighedens verden er det ikke sjovt altid at se et nyt ansigt –
en der lige skimmer ens journal imens vedkommende mumler … Nååhhh… hvordan går 
det, har der været noget siden du sidst har været her …

Det er ikke godt nok – at når man har en kronisk sygdom, så skal man hele tiden ændre 
læge – skifte ansigt.

DET ændre sig snart – DET bliver bedre.
Der er vedtaget en ny lov – og denne skal implementeres inden udgangen af næste år.
Den starter med at blive implementeret i år for de kræftramte.

Det kommer ikke til at hedde ”ankerlæge” men ”patientansvarlig læge”

Og det er vigtigt.
Jeg bliver kontaktet af ”mange”, især den yngre del af scleroseramte som føler det er 
svært ikke at have den samme læge og føle at man bare er en patient.

Man er et menneske – man er Hans Peter Jytte eller Charlotte – ikke patient nummer 
X7465.

http://www.sclerose.info/
http://www.sclerose.info/
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Din læge

Definition af den patientansvarlige læge

Dette er definitionen – ifølge Hvidbogen for patientansvarlige læge – udgivet af SUM 
(Sundheds- og Ældreministeriet) 

Den patientansvarlige læge er en navngiven læge, som er udpeget til at bære 
det overordnede ansvar og overblik for en given patients forløb på sygehuset. 
Den patientansvarlige læge er ikke fagligt ansvarlig ud over eget speciale eller 
behandling, men har en funktion som koordinator og bagstopper/tovholder for 
det samlede udrednings- og behandlingsforløb. Endvidere skal patienten kunne 
søge til sin patientansvarlige læge, hvis han eller hun er i tvivl om noget i forhold 
til sit udrednings- og/eller behandlingsforløb på sygehuset. 

Respekten for os som scleroseramte, 
den kronisk syge, stiger.
Vi får en person som har ansvaret for 
at rådgive os og sikre at vi behandlings-
mæssigt får de rette muligheder.

De læger der behandler os i dag –
de læger vi bliver undersøgt af –
de er IKKE dårlige.
Det er jo de samme læger (hyppigst)

Men forskellen er at nu er Dr.Peter
(vilkårligt navn) min ankerlæge, 
min patient-ansvarlige læge.

Det betyder at Dr.Peter kender mig. Han skal ikke til at se min journal igennem for at se 
at jeg er diagnosticeret d 1 marts 1994. Han skal ikke se igennem de seneste 3-4 kliniske 
score (undersøgelses formularer der udfyldes). Dr. Peter kender forløbet.
På de møder som læger og behandlere har – der er der i fremtiden en læge – Dr.Peter –
der faktisk kender til behandlingsforløbet – der kan rådgive langt bedre med den 
behandlingsplan der lægges.

Det der de senest år har været meget meget frustrerende for os scleroseramte – det 
bliver bedre.
Din kommende patientansvarlige læge får patient ansvar overfor dig!

MEN MEN MEN … du er stadig ansvarlig overfor dig selv.
Ansvaret for din sclerose – beslutningerne – det er dine og dit ansvar

Husk det nu !

Din læge – patientansvarlige læge

Billede af samtale med lægen fra folderen ”På bar bund”
Mia Wolfbrandt og Mads Ravnborg

http://www.sclerose.info/


MEN – nu kommer din læge til at kende dig.
Du kan meget nemmere stille dine spørgsmål.
Du bliver inddraget i hele processen om dit helbred på et helt anden måde … i 
fremtiden bliver du IKKE BARE et nummer.
Du skal presse på – du skal sørge for at den process bliver god for dig.

Uddrag fra Hvidbogen for patientansvarlige læge – udgivet af SUM (Sundheds- og 
Ældreministeriet) 

Den patientansvarlige læge er ansvarlig for, at der skabes tryghed, sammenhæng 
og overblik for patienten. Patienten skal opleve, at der er en læge, der kender 
dem, og som de kan gå til med bekymringer. 

Dette er godt nyt for os scleroseramte !!

Det vil hjælpe alle og det vil gøre frustrationerne mindre.

Samtidig vil det OGSÅ hjælpe lægerne, sygeplejerskerne, behandlerne, for i bund og 
grund er det jo samme frustration de har – bare omvendt.
Det er IKKE tilfredsstillende for dem at de ikke kan følge en patient.

Så denne nye lov og praksis den hilser vi velkommen.

På de næste par side kan du læse den pressemeddelelse som SUM (Sundheds- og 
Ældreministeriet) har udsendt.

Kim Gelser
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Din læge

Din læge – patientansvarlige læge

http://www.sclerose.info/
http://www.sclerose.info/
https://www.facebook.com/groups/sclerose.info/
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PRESSEMEDDELELSE – Sundheds- og Ældreministeriet og Danske Regioner har i

samarbejde med flere faglige organisationer og patientforeninger indgået en aftale

om en national model for patientansvarlige læger. Det skal øge patienternes tryghed

og kvaliteten i behandlingen i det danske sygehusvæsen. 

Patienter i det danske sygehusvæsen må ikke være i tvivl om, hvem der er ansvarlig for deres
behandlingsforløb, og hvem de skal opsøge, hvis de savner viden om deres situation eller sygdom. 

Alle patienter skal derfor have en særlig patientansvarlig læge, der tager ansvar og skaber en oplevelse
af sammenhæng, tryghed og kontinuitet i behandlingen. 

Det løfte gav regeringen i sit regeringsgrundlag, og Sundheds- og Ældreministeriet og Danske Regioner
er nu i samarbejde med en række faglige organisationer og patientforeninger blevet enige om en aftale
for, hvordan patientansvarlige læger skal udbredes, og hvordan lægerne og resten af sygehusvæsnet
overordnet skal arbejde med den nye rolle.

LÆS: "Politisk aftale om national model for patientansvarlige læger" (PDF)

Regeringen og Danske Regioner blev i aftalen om regionernes økonomi for 2017 enige om at indføre
patientansvarlige læger – på sigt til alle patientgrupper i sundhedssystemet. I oplægget til Kræftplan
IV har regeringen også lanceret en målsætning om, at mindst 90 pct. af alle kræftpatienter skal opleve
at have en patientansvarlig læge i 2020. 

Især for patienter med langstrakte og komplicerede forløb skal den patientansvarlige læge minimere
svigt og forglemmelser i overgange mellem afdelinger, sygehuse og sektorer. 

”Alt for mange patienter oplever i dag, at der mangler overblik og koordination, når de bevæger sig rundt
i det danske sygehusvæsen. Det skal vi gøre noget ved. Med aftalen om den patientansvarlige læge baner
vi vejen for en ny kultur og organisering på sygehusene, som skaber større tryghed for patienterne. 

Vi skal sikre, at der altid er én person, som har styr på, og ansvar for, hvad det næste skridt i et
behandlingsforløb er”, siger sundheds- og ældreminister Sophie Løhde. 

”En læge, som tager ansvar for patientens forløb og inddrager patienten, er blandt de største ønsker hos 
patienterne, og det sørger vi nu for. Arbejdet begyndte sidste år med planen for ’Borgernes Sundhedsvæsen’,
og patienterne skal være trygge ved, at én læge både har overblik over behandlingsforløbet og har det

overordnede medicinske ansvar. Det er den helt rigtige vej at gå, når vi skal indstille sundhedsvæsenet
mere på patienternes præmisser”, siger Bent Hansen, formand for Danske Regioner. 

Flere principper bag aftale
Modellen om den patientansvarlige læge hviler på flere principper. Af dem kan nævnes:
•Den patientansvarlige læge er ikke altid behandlende læge, men ansvarlig for at patientens behandlingsplan
følges, og at der sker fremskridt.
•Der er ikke tale om en vagtordning, hvor den patientansvarlige læge skal være tilgængelig 24/7.
•Den patientansvarlige læge koordinerer patientforløbet i tæt samarbejde med andre relevante faggrupper.
•Den overordnede model kan tilpasses lokalt mellem de enkelte specialer og afdelinger inden for rammerne
af den nationale model.

LÆS: ”Uddybende forståelse til aftale om national model for patientansvarlige læger” (PDF)

Den videre proces
Aftalen om en national model for patientansvarlige læger er udformet i samarbejde med Overlægeforeningen, 
Yngre Læger, Dansk Sygeplejeråd, Danske Patienter og Kræftens Bekæmpelse. 
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Pressemeddelelse fra Sundheds og Ældreministeriet

…. Fortsættes på næste side

http://www.sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Sundhedspolitik/2016/November/~/media/Filer - dokumenter/2Politisk overligger om aftale om national model for patientansvarlig l%C3%A6ge.ashx
http://www.sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Sundhedspolitik/2016/November/~/media/Filer - dokumenter/Uddybende forst%C3%A5else til aftale om nationale model for patientansvarlig l%C3%A6ge.ashx
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Den praktiske udformning af modellen afventer nu evalueringerne af over 20 pilotprojekter med patientansvarlige
læger ude i regionerne, der allerede er sat i gang, og som løber frem til slutningen af i år. 

På baggrund af evalueringerne udgiver Danske Regioner i starten af 2017 en hvidbog, som indeholder en definition 
og beskrivelse af konceptet for patientansvarlige læger. 

Regeringen og parterne genbekræfter dernæst aftalen, og regioner og faglige organisationer vil så – sammen med 
patientforeningerne – tage afsæt i hvidbogen for at kunne rulle den nationale model for patientansvarlige læger ud
til patienterne fra 2017. 

Regeringen vil desuden søge Folketingets opbakning til at afvikle den nuværende kontaktpersonordning, der blev
indført i 2009. 

Yderligere oplysninger: 
• Presse- og kommunikationsrådgiver Claus Bøggild, mobil 22 82 84 37 
• Jon Bøge Gehlert, presserådgiver Danske Regioner, mobil 21 15 29 10.

Pressemeddelelse fra Sundheds og Ældreministeriet

Sclerose.info vil holde øje med at der rent faktisk sker en ændring.

Vi vil også bede dig som scleroseramt om at holde os informeret om din oplevelse og hvad det 
betyder for dig når implementeringen starter

Du kan altid sende en mail til admin@sclerose.info og du er også meget velkommen til at 
skrive direkte til mig kim@sclerose.info eller sende en besked på Facebook

Kim Gelser

Som medlem af Sclerose.info kan du 
opnå rabat på dit ophold I Spanien. Du 
kan ligeledes som medlem opnå rabat på 
øvrige arrangementer som Sclerose.info 
arranger eller er medarrangør på.

http://www.sclerose.info/
mailto:admin@sclerose.info
mailto:kim@sclerose.info
http://sclerose.info/medlemskabpriser/
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